
2 0 1 8 .  S Z E P T E M B E R  5 . ,  S Z E R D A A K T U Á L I S 7#útaszfaltozások  #Udvarhelyszék

F Ü L Ö P - S Z É K E L Y  B O T O N D

Két aszfaltszőnyeget kötnének 
össze a Székelypálfalva és 
Firtosváralja közötti út 8,1 

kilométeres szakaszának korsze-
rűsítésével – ismertette a terveket 
Borboly Csaba, Hargita Megye Ta-
nácsának (HMT) elnöke. Munkatár-
sai elmondták, hogy átlagosan 5,5 

méter széles utat terveznek, amelyre 
összesen 43 áteresz kerülne. Egy ko-
rábbi falugyűlésen a helybéliek vé-
leményét is kikérték azzal kapcso-
latban, hogy jó helyre kerülnek-e a 
vízelvezetők, esetleg kell-e másho-
va is tenni. Borboly Csaba rámuta-
tott, nagyon csúszós, agyagos talaj 
van az út mentén, így nem lehet ga-
rantálni, hogy a későbbiekben nem 
mozdul el, de ha gondok lesznek, 
elvégzik a megfelelő javításokat.

Az aszfaltozást két, nagyjából 
egyforma méretű szakaszra osztot-
ták: mindkét részt tizenkét hónap 
alatt kell majd elvégezni, ezekbe nem 
számítanak bele a téli hónapok, illet-
ve az esős időszakok. A tervek szerint 
az építkezés összköltsége mintegy 20 
millió lej. A projekt megvalósításához 
külső forrásokat vonna be a megyei 
tanács, amiben az RMDSZ udvar-
helyszéki szervezetének segítségére 
is számít. Ha ez nem oldható meg 
időben, akkor az intézmény saját 
költségvetéséből utal egy összeget a 

munka elkezdéséhez. Borboly hang-
súlyozta, ősz végén közbeszerzési el-
járást fognak hirdetni az építkezésre, 
ám nem kizárt, hogy óvások lesznek 
a kivitelezők részéről, így nagyon el-
húzódhat a folyamat. Ideális esetben 
jövő év végére leteríthetik az alapréte-
get az útszakaszon.

Más udvarhelyszéki tervek

Székelyderzs és Maros megye határa 
között is aszfaltozni szeretne Hargita 
Megye Tanácsa. A közel másfél kilo-
méteres útszakaszon több átereszt 
helyeznek el, betonsáncokat önte-
nek, valamint két hidat is újjá kell 
építeni előregyártott betonelemek-
ből. A megvalósítás egymillió euró-
ba kerül. Ezen építkezés megkezdé-
sére is utal némi pénzt az intézmény, 
azonban a teljes kivitelezéshez még 
forrásokat kell keresniük. Borboly re-
méli, hogy ez év végéig megtörténik.

Atyha és Etéd között egy 7,5 kilo-
méteres szakaszon korszerűsítenék 

az utat, amely 5 millió euróból való-
sulhat meg – magyarázta a megyei 
tanács elnöke. Mint mondta, a rosz-
sz talajminőség miatt van szükség 
ekkora összegre. Az anyagiakat 
európai uniós forrásból teremte-
nék elő, aminek év végéig meg kell 
történnie. A közbeszerzési eljárás 
elindítására ez esetben is megvan a 
pénze a megyei önkormányzatnak, 
ám ha ezalatt óvások történnek, 
nem lesz esélyük megpályázni a 
megvalósításhoz szükséges 5 mil-
lió eurót – hangsúlyozta Borboly. A 
Siklód felé vezető, Maros megye ha-
táráig tartó útszakasz korszerűsíté-
sére is készülnek a tervek. Erre is 
megkötnék még idén a kivitelezési 
szerződést, hiszen akkor jó eséllyel 
pályázatot nyerhetnek a munkála-
tok fi nanszírozására. A megyei ta-
nács elnöke kiemelte, a helybéliek 
félelmei ellenére a két Etéd környé-
ki út felújítási tervei nem zárják ki 
egymást, egyszerre is elkezdhetik 
az építkezést.

Több utat korszerűsítenének
Nagyszabású beruházásokra készül Hargita Megye Tanácsa Udvarhelyszéken

• A Székelypálfalva és 
Firtosváralja, a Székely-
derzs és Maros megye 
határa, valamint az 
Atyha és Etéd között 
húzódó útszakaszt is 
leaszfaltoztatja Hargi-
ta Megye Tanácsa – a 
terveket lapunkkal is 
ismertették. 

Pálfalva határában véget ér 
az aszfaltréteg. Innen folytatnák 
a korszerűsítést
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H I R D E T É S E K

A Gördülő Opera 
előadása
A Gördülő Opera majd’ 
hetvenöt éves programsoro-
zata először a Magyar Királyi 
Államvasutak és operaházi 
művészek missziójaként indult 
útjára a II. világháború után, 
hogy „segítse a lelki sebek 
begyógyulását” és a magyar 
fővárostól messze eső telepü-
lésekre is eljuttassa az opera 
műfaját. Hatvan év szünet után 
2014-ben indította ismét útjára 
a Magyar Állami Operaház, a 
mostani azonban az első alka-
lom, amikor kizárólag határon 
túli magyar területekre látogat 
el egy vadonatúj produkció. 
A székelyföldi turné nyolc 
állomásán ingyen, szabadtéren 
tekinthetik meg az érdeklődők 
Donizetti Szerelmi bájital című 
vígjátékát. Toronykőy Attila 
sziporkázó rendezéséhez egy 
kamion platója szolgáltatja a 
színpadot. Székelyudvarhelyen 
szeptember 7-én, pénteken 
este nyolc órától mutatják be 
a vígoperettet a II. Rákóczi 
Ferenc utca Stúdió Mozi előtti 
szakaszán. A polgármesteri 
hivatal felhívja az autóvezetők 
és autótulajdonosok figyelmét, 
hogy az érintett útszakaszt 
péntek reggeltől szombat 
reggelig lezárják a forgalom 
elől. Az érdeklődőket ugyanak-

kor arról tájékoztatják, hogy az 
ülőhelyek száma korlátozott. 
Rossz idő esetén az előadás 
elmarad.

Slam Poetry-est
Sza badságon címmel rendez-

nek Slam Poetry-estet szep tem-

ber 8-án, szom ba ton 20 órától 

a székely ud var he lyi Gondűző 
Étte rem és Szállo dában. Fellép 

Bárány Bence, a Slam Po etry 
Győr alapítója, valamint Pion 
István, az első Slam Po etry-
szöveg gel ren del kező ver-
seskötet írója. A házigazda 
Murányi Sándor Olivér író.
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